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التارخي 13 :ديسمرب 2019

االحتاد اخلاص للتسجيل الدويل للعالمات (احتاد مدريد)
اجلمعية
الدورة الثالثة واخلمسون (الدورة العادية الثالثة والعشرون)

جنيف ،من  30سبمترب اإىل  9أأكتوبر 2019
التقرير

اذلي اع متدته امجلعية

 .1تناولت امجلعية البنود التالية اليت تعنهيا من جدول ا ألعامل املو ّحد (الوثيقة  1 :)A/59/1و 2و 3و 4و 5و 6و8
و "2"11و 13و 14و 24و 32و.33
.2

وترد التقارير اخلاصة ابلبنود املذكورة ،فامي عدا البند  ،24يف التقرير العام (الوثيقة .)A/59/14

.3

ويرد التقرير اخلاص ابلبند  24يف هذه الوثيقة.

 .4وان ُتخب الس يد دينيس بوهوسو (املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية) رئيس ًا للجمعية؛ وان ُتخب لك من الس يد اإيزاك
حسن (كينيا) والس يد فيليب اكدر (فرنسا) انئبني للرئيس.
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البند  24من جدول ا ألعامل املو ّحد
نظام مدريد
 .5رحب الرئيس خبمسة أأطراف متعاقدة جديدة انضمت اإىل بروتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
(املشار اإليه فامي ييل بعبارة "بروتوكول مدريد") منذ انعقاد ادلورة ا ألخرية مجلعية احتاد مدريد (املشار اإلهيا فامي ييل بلكمة
"امجلعية") يف أأكتوبر  ،2018ويه الربازيل وكندا ومالوي ومالزياي وساموا.
التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
.6

استندت املناقشات اإىل الوثيقة .MM/A/53/1

 .7و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن الوثيقة  MM/A/53/1تتعلق ابلتعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية لربوتوكول
اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات (املشار اإلهيا فامي ييل بعبارة "الالحئة التنفيذية") .وقالت اإن الفريق العامل
املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات (املشار إاليه فامي ييل بعبارة "الفريق العامل") أأوىص
يف دورته السابعة عرشة ابعامتد تكل التعديالت اليت ستسهم يف اجلهود املتواصةل املبذوةل لتبس يط الالحئة التنفيذية وجعل
نظام مدريد أأيرس اس تخدام ًا ألحصاب العالمات التجارية واملاكتب يف ا ألطراف املتعاقدة مبوجب النظام .ومضت تقول اإن
التعديالت املقرتحة اليت تتسم بطبيعهتا التقنية اإىل حد ما تتعلق عىل ا ألخص ابلس تعاضة والتغيري يف امللكية والتقس مي
وادلمج والتجديد وإانه ُاقرتح أأن تدخل لك التعديالت حزي النفاذ يف  1فرباير  2020ابس تثناء التعديالت عىل القاعدة 21
املقرتح دخولها حزي النفاذ يف  1فرباير .2021
 .8و أأعلن وفد الربازيل أأن بروتوكول مدريد دخل حزي النفاذ بعد صدور املرسوم الرئايس رمق  10.033عىل املس تويني
الوطين وادلويل ابلنس بة اإىل بدله اذلي أأصبح عضو ًا اكمل العضوية يف نظام مدريد .و أأحاط علامً أأيض ًا بأأن رشكة برازيلية ابرزة
يف قطاع ا ألزايء وصناعة ا ألحذية (رشكة  )Arezzoأأودعت أأول طلب دويل مبوجب نظام مدريد يف البدل .و أأكد أأن ادلمع
املقدم من مكتب الويبو يف الربازيل اكتىس أأمهية حيوية طوال معلية الانضامم اإىل بروتوكول مدريد من تقدمي املساعدة التقنية
لتكييف ا ألنظمة ادلاخلية يف مكتب امللكية الفكرية اإىل تنظمي ندوات لإذاكء الوعي بفوائد نظام مدريد دلى الرشاكت
واحملامني وا ألوساط الأاكدميية .و أأعرب عن اعتقاده و أأمهل أأن يكون انضامم بدله اإىل نظام مدريد مبثابة نقطة حتول يف منطقة
أأمرياك الالتينية .وقال اإن املزية الرئيس ية يه ضامن اإاتحة النفاذ اإىل النظام من ا ألرايض الربازيلية مما يعود ابلفائدة عىل
الرشاكت الصغرية واملتوسطة احمللية وخصوص ًا عىل املبتكرين واملبدعني وعىل رشاكت التصدير الكربى ول س امي عىل املنتفعني
يف الرشاكت التجارية الزراعية .واسرتسل قائ ًال اإن بروتوكول مدريد س يكون أأداة اسرتاتيجية لتعزيز القدرة عىل التنافس
وحامية الرشاكت الربازيلية وعالماهتا التجارية دلى سعهيا اإىل اعامتد منوذج جيعل أأعاملها التجارية تكتسب طابع ًا دولي ًا اإضافة
اإىل اس تفادة الرشاكت اليت تقرر الاستامثر يف الربازيل اجلديدة.
 .9وقال وفد الصني اإن التعديالت عىل الالحئة التنفيذية تتيح اإرشادات ألحصاب العالمات التجارية واملاكتب خبصوص
اإعامل الاس تعاضة وتوحض الرشوط اليت جيب عىل أأحصاب التسجيالت ادلولية اجلدد املتعددين استيفاؤها يف الامتس تدوين
تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل وتسهّل عىل أأحصاب التسجيالت جتديد تسجيالهتم ادلولية .و أأعرب عن تأأييده للتعديالت
املقرتحة ألهنا تزود املنتفعني مبزيد من التسهيالت .وذكر بأأن الوفود أأجرت خالل دورة الفريق العامل للس نة اجلارية
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مناقشات معمقة بشأأن اخليارات لعامتد لغات جديدة يف نظام مدريد و أأنه تس ىن التوصل اإىل اتفاق مبديئ بشأأن اعامتد تكل
اللغات .وعقد ا ألمل عىل اإحراز املزيد من التقدم بشأأن ذكل املوضوع خالل دورة الفريق العامل للس نة املقبةل.
 .10وذكر وفد كولومبيا مبيض س بع س نوات عىل انضامم بدله اإىل نظام مدريد اذلي مث ّل أأداة حيوية جلذب تسجيل
العالمات التجارية وتيسريه من جانب ا ألجانب .وسلط ا ألضواء عىل أأن  24يف املائة من مجموع طلبات تسجيل الإشارات
املمزية املودعة دلى هيئة ا إلرشاف عىل الصناعة والتجارة اليت متثل الهيئة الوطنية للملكية الصناعية يف كولومبيا يه طلبات
لمتديد احلدود ا إلقلميية .وقال اإن عدد الطلبات بلغ خالل الس نوات الثالث املاضية  45,000طلب يف املتوسط من بيهنا
 10,800طلب لمتديد احلدود ا إلقلميية وإان الطلبات ادلولية اليت أأودعت يف البدل مبوجب بروتوكول مدريد وتعني أأطراف ًا
متعاقدة أأخرى ل متثل من جانب أخر اإل  0.49يف املائة من عدد الطلبات اليت أأودعها مواطنون كولومبيون يف اخلارج أأي
ما ل يزيد عىل  40طلب ًا يف الس نة .واس تطرد قائ ًال اإنه يدرك رضورة الهنوض بنظام مدريد ومزاايه حىت يتس ىن للنظام أأن
يصبح أأداة مفيدة لرواد ا ألعامل الكولومبيني من أأجل توس يع أأعامهلم التجارية يف اخلارج وخصوص ًا للرشاكت الصغرية
واملتوسطة .واقرتح اس تكشاف خيارات بديةل ملواصةل العمل عن كثب مع الويبو يف نرش بروتوكول مدريد والهنوض به يف
صفوف رواد ا ألعامل والتجار احملليني.
 .11وقال وفد الاحتاد الرويس اإنه ل يعرتض عىل الاقرتاحات الواردة يف الوثيقة ويرحب بنشاط الفريق العامل املتعلق
بتوس يع النظام اللغوي يف نظام مدريد اذلي حيظى أأيض ًا بدمع اجملموعة ا إلقلميية اليت تضم الاحتاد الرويس كعضو فهيا ودمع
ا ألوساط املهنية يف البدل .ومىض يقول اإن ذكل التوس يع س يعود ابلفائدة عىل مودعي الطلبات من البدلان املنمتية اإىل اجملموعة
ا إلقلميية املذكورة ويساعد عىل زايدة عدد املنتفعني بنظام مدريد يف الاحتاد الرويس ويف بدلان أأخرى أأيض ًا .و أأبدى رسور
بزتود قاعدة بياانت نظام
بدله للتعاون مع الويبو من خالل مساهممته يف تزويد املصطلحات املعنية ابللغة الروس ية وذكر ّ
مدريد بشأأن السلع واخلدمات بواهجة ابللغة الروس ية وإااتحة  80يف املائة من حمتوايهتا بتكل اللغة يف ذكل احلني .و أأردف
قائ ًال اإن بدله عىل اس تعداد للمساعدة يف مواصةل ذكل العمل وضامن اإاتحة قاعدة البياانت بأأمكلها ابللغة الروس ية مما يعد هدف ًا
ميكن حتقيقه دون تكبد الكثري من املرصوفات الإضافية .وذكر بأأن املنتفعني بنظام مدريد يف بدله مه أأنشط املنتفعني يف
املنطقة و أأعرب عن تأأييده لالس تنتاج اذلي خلصت اإليه ا ألمانة يف دراس هتا ومفاده أأن توس يع النظام اللغوي يعد أأمر ًا أأساس ي ًا
لزايدة الانتفاع بنظام مدريد و أأن املنتفعني سيس تفيدون منه دون شك .و أأضاف قائ ًال اإن نظام الرتمجة يف نظام مدريد حيافظ
عىل اس تدامة النظام وجينّب يف الوقت ذاته حتمل نفقات اإضافية .ور أأى أأن وجود نظام أأكرث فعالية للرتمجة سيساعد عىل
بلوغ مس توى النفقات ا ألمثل مما ميكن حتقيقه ابس تخدام أأدوات الرتمجة الآلية.
 .12وذكر وفد مالزياي بأأن بدله أأودع وثيقة انضاممه اإىل بروتوكول مدريد يف  27سبمترب  2019وشكر الويبو عىل دمعها
وإارشادها املتواصلني مما مكن البدل من اختاذ التدابري التحضريية الالزمة دلخول الربوتوكول حزي النفاذ .وقال اإن تنفيذ
الربوتوكول سيسهل منح امحلاية ادلولية ألحصاب العالمات التجارية املالزييني ويشجع أأحصاب العالمات التجارية ا ألجانب عىل
الامتس امحلاية يف مالزياي وإان أأحصاب العالمات املالزييني وا ألجانب من مجيع ا ألطراف املتعاقدة مبوجب نظام مدريد
سيس تفيدون من النظام اذلي س ييرس ا ألعامل التجارية ويهنض ابلمنو الاقتصادي لتحقيق الازدهار عىل أأساس متبادل.
 .13وشكر وفد ساموا الويبو عىل ادلمع املقدم اإىل بدله قبل الانضامم وبعده خالل عام  .2018و أأشار اإىل ارتفاع نس بة
تسجيل العالمات التجارية لتبلغ أأكرث من  300يف املائة حىت ذكل احلني وبعد ميض س تة أأشهر عىل دخول بروتوكول مدريد
حزي النفاذ .وقال اإنه يثق بأأن دمع الويبو سيس متر وتطلع اإىل العمل مع لك ا ألعضاء من أأجل حتقيق فوائد متبادةل للجميع.
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 .14وقال وفد اململكة املتحدة اإن بدله يظل يشارك مشاركة اإجيابية يف احتاد مدريد اذلي هو عبارة عن نظام يكتيس أأمهية
كبرية دلى أأحصاب املصلحة فيه وإانه كفل أأل يفقد أأحصاب احلقوق ذوو التسجيالت ادلولية اليت تعني الاحتاد ا ألورويب أأي
حقوق عندما يغادر البدل الاحتاد ا ألورويب يف هناية شهر أأكتوبر .وذكر بأأن البدل عرض بوضوح مواقفه بشأأن التغيريات
القادمة اليت يرغب يف مالحظهتا يف نظام مدريد مضن ورقة س ياسة قُدمت خالل دورة الفريق العامل لعام  2017و أأعرب
عن تطلعه اإىل العمل مع الويبو وسائر ا ألعضاء يف نظام مدريد من أأجل اإحراز التقدم يف ظل تكل ا ألولوايت يف ا ألشهر
املقبةل.
 .15وحتدث وفد طاجيكس تان ابمس مجموعة بدلان أس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية و أأعرب عن أأمهل أأن ُجترى
دراسة شامةل عن اإماكنية توس يع التغطية اللغوية يف نظام مدريد .وعرب أأيض ًا عن اهامتم اجملموعة ابإدراج اللغة الروس ية لكغة
من اللغات الرمسية ذلكل النظام هبدف توس يع نطاق نفاذ مودعي الطلبات من بدلان أس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية
اإىل خدمات الويبو.
 .16اعمتدت مجعية احتاد مدريد التعديالت املقرتح اإدخالها عىل القواعد  21و 25و(27اثنيا) و 30و 40من الالحئة
التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات ،كام يه مب ّينة يف مرفقات
الوثيقة .MM/A/53/1
اقرتاح توزيع فائض احتاد مدريد للثنائية 21/2020
 .17استندت املناقشات اإىل الوثيقة .MM/A/53/2
 .18وقدم وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية الوثيقة وقال اإن الوثيقة قُدمت لضامن اإاتحة فرصة ل ألعضاء يف احتاد مدريد
لتحديد الطريقة اليت ترغب يف اتباعها لس تخدام أأي فائض يف الثنائية  .21/2020وذكر ابإماكنية توزيع أأي فائض ابلتساوي
عىل لك عضو مبوجب اتفاق مدريد وبروتوكوهل .واسرتسل قائ ًال اإن احتاد مدريد يتوقع حتقيق فائض ل ي ُس هتان به عىل الرمغ
من تطبيق مهنجية القدرة عىل ادلفع اليت تُنقل بناء علهيا نس بة أأكرب من التاكليف املشرتكة اليت ينبغي دفعها اإىل احتاد مدريد
ألن بعض أأنظمة التسجيل ا ألخرى ل تدر اإيرادات اكفية .وعلامً بأأن احتياطيات احتاد مدريد تفوق املس توى املس هتدف ،ر أأى
أأنه من املناسب أأن يقرر احتاد مدريد توزيع الفائض ابلتساوي عىل أأعضائه عىل النحو املقرتح يف الفقرة  8من الوثيقة.
و أأحاط علامً بأأن وفد سويرسا قدم مضن الوثيقة  A/59/11اقرتاح ًا خمتلف ًا جد ًا س يؤدي اإىل وضع مزيانية موحدة وإاىل منع
أأعضاء احتاد مدريد من اختاذ قرار بشأأن توزيع أأي فائض حيقَّق يف املس تقبل يف مجةل أأمور .وطلب من ا ألمانة أأن توحض
للجمعية التوقيت اذلي ل بد لها فيه من اختاذ قرار بشأأن توزيع فائض لثنائية معينة .وأأشار اإىل حصوهل عىل معلومات تفتقر
اإىل الاتساق اإىل حد ما خبصوص تكل النقطة و أأهنىى لكمته قائ ًال اإنه من املفيد التذكري ابلتوقيت املطلوب لختاذ مثل ذكل
القرار نظر ًا اإىل ميض بضع س نوات عىل أخر مرة حقق فهيا احتاد مدريد فائض ًا لتوزيعه.
 .19وشكر وفد فرنسا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل اقرتاحه واس تدرك قائ ًال اإن ذكل الاقرتاح يبدو سابق ًا ألوانه.
و أأضاف قائ ًال اإنه مل يكن يف وضع ميكنه من اإجراء حتليل مفصل لالقرتاح أأو النظر يف عواقبه عىل أأداء النظام يف ا ألمد
الطويل أأو يف وقعه عىل س ياسة املنظمة العامة عندما يتعلق ا ألمر ابلحتياطيات بسبب تأأخر صدوره .وذكر بأأنه ينبغي
للويبو سعي ًا اإىل اجتذاب أأعضاء جديدة وجعل النظام أأكرث جاذبي ًة و أأيرس اإعام ًل أأن تواصل حتديث النظام من خالل
الاستامثر يف تكنولوجيا املعلومات والتصالت ويف املساعدة التقنية مما قد يكون ابهظ التلكفة .ولفت النظر اإىل وجوب
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تطوير ا ألنظمة احلاسوبية لضامن اجلودة العالية وخصوص ًا لضامن متكن النظام من قبول أأنواع جديدة من العالمات عن طريق
تطوير تكنولوجيات جديدة وحتديث التصالت بني املاكتب والويبو .ومىض يقول اإن اإدراج لغات جديدة بصورة تدرجيية
وفق ًا ملا ذكره وفد الاحتاد الرويس وطلبته عدة وفود أأمر سيتطلب يف حال حتقيقه استامثرات ل ي ُس هتان هبا من حيث توفري
املوارد البرشية وادلمع التكنولويج وقواعد البياانت .ونظر ًا اإىل مجيع تكل ا ألس باب ر أأى أأن توزيع فائض احتاد مدريد عىل
أأعضائه أأمر يبدو سابق ًا ألوانه .واختمت بيانه قائ ًال اإنه س يطلب يف حال اإجراء املزيد من املناقشات بشأأن الاقرتاح أأن تط َّبق
املادة  7-4من نظام الويبو املايل ولحئته أأي أأن يقيَّد الفائض يف ابب احتياطيات الاحتاد حىت يتس ىن هل توظيف
الاستامثرات السابق ذكرها لضامن توفري خدمات عالية اجلودة للمنتفعني ابلنظام ادلويل للعالمات التجارية.
 .20وشكر وفد سويرسا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل اقرتاحه وقال اإن بدله يعلق أأمهية كبرية عىل سالسة معل
نظام مدريد .ولفت الانتباه اإىل وجوب اس مترار تركزي اهامتم املكتب ادلويل عىل املهام الرئيس ية للنظام ادلويل لتسجيل
العالمات التجارية .وقال اإن أأول مسأأةل تتبادر اإىل اذلهن يه حتديث نظام مدريد من خالل تطوير منصة حاسوبية جديدة
عىل سبيل املثال وإان حسن أأداء تكل املنصة س يكون عنرص ًا أأساس ي ًا لتؤدي الويبو دورها ابعتبارها مورد اخلدمات العاملي
يف ميدان العالمات التجارية .واسرتسل قائ ًال اإن جذب املنتفعني يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا جبودة التسجيالت ادلولية مما ينطوي
عىل أأقرص وقت للمعاجلة وتدوينات حصيحة يف السجل ادلويل وحلول اإلكرتونية مناس بة ويعين أأن حيرص أأعضاء احتاد
مدريد عىل اإاتحة املوارد املالية الالزمة ملواصةل تطوير ا ألدوات وا ألنظمة احلاسوبية اليت تريم اإىل تلبية احتياجات املنتفعني
واملاكتب .ومىض يقول اإنه ل يرى من املناسب توزيع الفائض للثنائية  21/2020ابلتساوي عىل أأعضاء احتاد مدريد وفق ًا
لقرتاح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية الوارد يف الوثيقة  .MM/A/53/2واس تطرد قائ ًال اإنه ينبغي منح ا ألولوية لتحسني
اخلدمات املتاحة عن طريق توظيف الاستامثرات الالزمة يف ا ألنظمة احلاسوبية و أأبدى رغبته يف أأن يقيَّد الفائض يف ابب
احتياطيات احتاد مدريد مع ًال ابملادة  7-4من نظام الويبو املايل ولحئته حىت يتس ىن اس تخدامه لتوظيف الاستامثرات
ا ألساس ية لضامن سالسة معليات نظام مدريد .وذكر بتعليق لوفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل اقرتاحه الوارد يف
الوثيقة  A/59/11اذلي س مينع وفق ًا ذلكل الوفد أأعضاء احتاد مدريد من اختاذ القرار املقرتح يف الوثيقة قيد النظر .ور أأى أأن
ذكل التعليق ليس دقيق ًا .و أأوحض قائ ًال اإن ما اقرتحه يف اإطار مزيانية موحدة مضن الوثيقة  A/59/11يتعلق بعرض وثيقة
الربانمج واملزيانية ول س امي مبرفقها الثالث وإان الاقرتاح ل يتصل بواجبات ا ألعضاء امللزمة مبوجب معاهدات وخص ابذلكر يف
تكل احلاةل احتاد مدريد .و أأضاف قائ ًال إان لك احتاد س يواصل اختاذ قراراته بناء عىل ما تقرر يف مجعية الاحتاد املعين وإان
طريقة معل الاحتادات لن يطر أأ علهيا أأي تغيري .و أأشار اإىل اإماكنية أأن يتناول جمدد ًا البند  13من جدول ا ألعامل اإذا اقتىض
ا ألمر ذكل.
 .21و أأحاط وفد اإيطاليا علامً ابلقرتاح اذلي قدمه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ور أأى أأنه من ا ألفضل ختصيص الفائض
لالحتياطيات للأس باب نفسها اليت عرب عهنا وفدا فرنسا وسويرسا.
 .22وتناول املدير العام السؤال اذلي طرحه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية و أأوحض قائ ًال اإن وجود فائض أأمر سيتعني
حتديده يف هناية اإقفال الفرتة املالية وبعد موافقة مراجعي احلساابت عىل احلساابت لإقفال تكل الفرتة مما جيري عادة خالل
شهر أأبريل عقب اإقفال الفرتة املالية املنهتية يف شهر ديسمرب .وذكّر بأأن الويبو تعمل بناء عىل بياانت مالية س نوية ولكن عىل
أأساس مزيانيات ثنائية الس نوات وحتويالت اإىل الاحتياطيات .وقال إان اإيرادات بعض الاحتادات عىل غرار احتاد مدريد
تتأأىت من رسوم اخلدمات املقدمة مبارشة اإىل السوق وتتأأثر ابلتايل بأأي تراجع يف نشاط السوق وإان اإعالن فائض يف هناية
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الس نة ا ألوىل من الثنائية س يجعل الاحتاد املعين مكشوف ًا خالل الس نة الثانية من الثنائية .ومىض يقول اإن اإلقاء نظرة اإىل
اترخي تطور خدمات الويبو خالل الس نوات العرش املاضية سيساعد عىل فهم الاثر احملمتةل ألزمة مالية عىل أأنظمة الويبو
وخصوص ًا الالتفات اإىل عام  2009اذلي عقب ا ألزمة املالية العاملية اليت س ببهتا ا ألزمة املرصفية يف الولايت املتحدة
ا ألمريكية .وذكر بأأن الويبو تعاين من تراجع شديد يف اإيرادات نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد و أأوحض قائ ًال
اإن نظام مدريد يتعرض بوجه خاص ذلكل الرتاجع بسبب ارتباطه مبنتجات وخدمات جديدة وإان العالمات التجارية مل تعد
تشمل بكرثة املنتجات واخلدمات اجلديدة .واسرتسل قائ ًال اإن الاستامثر يف منتجات جديدة وخدمات جديدة هو أأحد أأول
ا ألمور اليت تعاين من تراجع مايل دلى حدوثه .وعليه ،أأفاد بأأن حتديد وجود فائض س يعقب اإقفال ثنائية خالل شهر أأبريل مما
يعترب الهنج احلصيف ل إالدارة املالية نظر ًا اإىل مواطن الضعف اليت س بق ذكرها .و أأشار اإىل اإماكنية حتديد فائض
للثنائية  21/2020خالل شهر أأبريل يف عام  2022و أأضاف قائ ًال اإنه من املأأمول أأن تتوصل احملادثة العامة اجلارية بني ادلول
ا ألعضاء خبصوص الإدارة املالية للمنظمة اإىل بعض الاس تنتاجات حبلول ذكل التارخي.
 .23وشكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية املدير العام عىل رشحه وقال اإنه ل بد من اختاذ القرار خالل امجلعية العامة
اليت س ُتعقد س نة  2021علامً بأأن الوضع املايل لحتاد مدريد سيتضح يف أأبريل  2022جتنب ًا لتقييد الفائض تلقائي ًا يف
الاحتياطيات .و أأردف قائ ًال اإنه من اجليل أأن الوقت ما زال موجود ًا قبل أأن يتوجب اختاذ قرار و أأن هناك عدد ًا من املسائل
املهمة اليت سيتعني عىل احتاد مدريد الاستامثر فهيا من قبيل مشاريع املعلومات والتكنولوجيا اجلديدة عىل سبيل املثال وفق ًا ملا
اعرتفت به وفود فرنسا وسويرسا وإايطاليا .واسرتسل قائ ًال اإن الغرض الرئييس من الاقرتاح هو التشديد عىل أأنه ميكن لحتاد
يحول اإىل
مدريد فقط أأن يتخذ مثل ذكل القرار و أأن الاحتاد مسؤول عن حبث أأولوايته يف جمال المتويل و أأن الفائض س َّ
احتياطيات الاحتاد اإن مل يقرر الاحتاد اإنفاقه.
 .24و أأوحض املدير العام قائ ًال اإن الفرصة ا ألوىل مجلعية احتاد مدريد لختاذ قرار بشأأن توزيع الفائض للثنائية  21/2020اإن
رغبت يف ذكل ستتاح يف سبمترب .2022
 .25وشكر وفد الصني وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل اقرتاحه .وقال اإن تنفيذ الربانمج واملزيانية للثنائية 21/2020
ل يزال غري مؤكد وفق ًا لرشح املدير العام ور أأى أأنه من السابق ألوانه مناقشة توزيع فائض مل يتحقق بعد .وذكر بأأن نظام
مدريد ما برح يتطور ويواجه سلسةل من التحدايت اجلديدة مثل جذب أأعضاء جديدة أأو اإدراج لغات جديدة .و أأضاف قائ ًال
اإنه ينبغي توجيه الفائض حنو الهنوض بتطوير نظام مدريد وإان توزيع الفائض مسأأةل حمفوفة ابخملاطر تتطلب من مجيع ا ألعضاء
تويخ احلذر يف تناولها ابإجراء حتليل معمق لالقرتاح وعواقبه عىل نظام مدريد وعىل الوضع املايل للمنظمة .و أأهنىى لكمته قائ ًال
اإن مناقشة توزيع الفائض ليست مناس بة يف الوقت احلايل.
 .26اإن مجعية احتاد مدريد:
" "1أأحاطت علامً مبضمون "اقرتاح توزيع فائض احتاد مدريد للثنائية "21/2020
(الوثيقة )MM/A/53/2؛
وقررت أأن تناقش الاقرتاح يف اإحدى دورات امجلعية املقبةل.
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